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här presenteras några tankar som skri-
vits ned med anledning av ett seminarium vid 
FOI under våren. Vid detta ställdes frågor 
angående lärdomar från de ”misslyckade” 
projekten Hkp 14 och Visbykorv etten. Till 
bakgrunden hör då att många anser dessa 
två projekt misslyckade – de är kraftigt för-
senade och det finns tvivel på att de kom-
mer att kunna prestera den förmåga som 
avsetts. Frågorna fick långrandiga svar som 
i korthet kan sammanfattas med att man 
haft otur och inte varit tillräckligt kunnig 
vid dessa upphandlingar. Det intr essanta 
hade dock varit att få svar på om man vid 
försvarsdepartementen såg behov att öka 
managementkunnadet vid upphandling för 
att minska risken för denna typ av miss-
lyckanden. De svar som gavs bekräftar att 
förståelsen för behovet av forskning kring 
ekonomi och management är svag vid de-
partementet. I annat sammanhang fram-
träder också denna svaga förståelse i både 
den politiska ledningen och i Högkvarteret 
även om man ibland kan skönja ljusglim-
tar. 
 Här kan det vara på sin plats att exempli-
fiera det som framträder som tveksamheter 
i de två projekten. Bakgrunden till den stora 
helikopteranskaffningen uppfattar jag som 
att man för drygt tio år sedan ville göra en 
förnyelse av helikopterflottan som ansågs 
åldersstigen. Bakom denna bedömning finns 
en rigid inställning att enkla åldersregler styr 

Svenska särlösningar – lärdomar
av Helge Löfstedt

användbarheten av försvarsmateriel. Ser 
man sig omkring i omvärlden finner man ex-
empel på betydligt mera insiktsfulla bedöm-
ningar. När det gäller helikoptrar tar exem-
pelvis amerikanska marinkåren   ut nära full 
livslängd ur helikoptrar från 1960-talet typ 
CH 46, vilka i stort är desamma som vår 
Hkp 4. Man anser där att denna helikopter 
fungerar väl till måttliga kostnader och har 
valt att vänta med nyanskaffning tills det 
kommer något som är påtagligt bättre. När 
man väl fann ett sådant alternativ visade det 
sig bli förseningar och problem att få de nya 
systemen att fungerande med rimlig tillför-
litlighet. Organisationen hade då sådan flex-
ibilitet i planering och verksamhet att man 
kunde fortsätta med CH 46 och behövde 
inte stå utan väsentlig helikopterkapacitet. 
Lärdomen här är att vänta tills de nya ob-
jekten verkligen blir operativa innan man 
börjar ta befintliga ur drift. 
 I sammanhanget ska nämnas att de nya 
helikoptrarna i den amerikanska marinkå-
ren innebär en väsentlig förnyelse genom 
så kallad tiltrotorteknik, vilket innebär att 
maskinerna startar och landar som en he-
likopter, med de fördelar detta innebär, och 
flyger som transportflygplan med betydligt 
högre hastighet än vad även nya helikoptrar 
förmår. 
 En väsentlig lärdom är också att använda 
befintlig teknik så länge det är ekonomiskt 
och funktionsmässigt försvarbart och att 
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satsa de stora investeringarna på objekt 
som innebär väsentlig förnyelse och tillskott 
i operativ kapacitet. 
 En anledning till förseningen av de svens-
ka Hkp 14 är ändringar i den ursprungliga 
konstruktionen för att tillgodose svenska 
särkrav. Lärdomen här är att ta reda på vad 
marginalkostnaden blir när svenska särkrav 
ska läggas på. Intrycket är att sådana sär-
krav och sena ändringar i pågående materi-
elanskaffning inte är ovanliga i anskaffning 
av svensk försvarsmateriel och detta utan att 
följdkostnader analyseras. De problem det-
ta medför har påtalats tidigare, men glömts 
bort och bristen på utvärdering leder till att 
rutiner som ska motverka nya misstag för-
blir svaga. När man nu köper amerik anska 
helikoptrar av typ AH-60 är det ett steg 
i rätt riktning. Men har man ryckt ut det 
onda med roten?
 Helikopterstrukturen i amerikanska ma-
rinkåren är i sammanhanget intressant på 
flera sätt. Man har nämligen valt att behålla 
attackhelikoptern AH-1 från 1960-talet, 
medan amerikanska armén har ersatt den 
med de mera avancerade AH-64. I Sverige 
har vi handlat efter principen ”Endast det 
bästa är gott nog” och när AH-64 visade sig 
för dyr valde man att helt avstå från strids-
helikopter, vilket medfört att man har fått 
en obalanserad struktur. Marinkåren har 
möjlighet att uppträda på ett operativt mo-
dernt sätt med äldre men fullt användbara 
eskorthelikoptrar tillsammans med trans-
porthelikoptrar. Däremot kommer Sverige 
inte att kunna uppträda på detta operativt 
moderna sätt trots att man får tekniskt mo-
derna transporthelikoptrar. Detta eftersom 
man inte har tillgång till någon eskortheli-
kopter. Exemplet visar att devisen ”Endast 
det bästa är gott nog” kan leda till väsent-
liga inskränkningar i den operativa förmå-
gan.  
 Exemplet ovan är ganska tydligt men jag 

anser att det mera generellt gäller att ”End-
ast det bästa är gott nog” leder till icke opt-
imala struktursammansättningar. Av eko-
nomisk teori framgår att optimal struktur 
erhålls när ingående system har egenska-
pen att marginalnyttan för sista prestanda-
steget nätt och jämt motsvarar marginal-
kostnaden. Om prestanda väljs högre blir 
kostnaderna ofta väsentligt högre och man 
hamnar i strukturer med ”gökungar” som 
tränger undan andra system och den sam-
lade operativa förmågan blir sämre. Likaså 
kan modernitetsanspråk och anspråk på 
rigid respektive flexibel planering göras till 
föremål för diskussion mot bakgrund av 
erfarenheter utifrån. Till bilden hör också 
att det i Sverige visat sig svårt att avbryta 
projekt som av någon anledning inte svarar 
mot aktuella anspråk.   
 Observera att här är det mindre den pol-
itiska viljan att anslå medel som är pro-
blemet, utan mera policylåsningar av an-
nan natur hos den samlade politiska och 
militära ledningen. Jag anser att försvaret 
behöver analyserande verksamheten för att 
visa när de ekonomiskt teoretiska princi-
perna är tillämpbar och när de inte är det. 
Jag är övertygad om att bättre tillämpning 
av ekonomisk teori sedan ett antal decen-
nier hade kunnat ge väsentliga fördelar när 
det gäller utnyttjande av de medel som till-
delats försvaret. Det innebär då att gamla 
principer som styrt tänkandet måste ifrå-
gasättas och kanske överges. För många är 
det t ex svårt att inse att modern teknik kan 
innebära överprestanda som är svåra att 
förena med optimal försvarsstruktur. Det 
är därför angeläget att de resultat som kan 
komma fram ges en mycket genomarbetad 
pedagogisk utformning. Det som behövs är 
således tillämpad ekonomisk-pedagogisk 
tankeverksamhet som helst bör ges forsk-
ningskaraktär. Denna forskning ska på 
vanligt forskarmanér beakta det kunnande 
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regeringen valt att lyssna till motståndaren 
trots att en utredare på generaldirektörsnivå 
rekommenderat satsning på höghastighets-
banor. 
 Ett annat exempel den marknadsliberala 
tankesmedjan Timbro som under våren höll 
ett ekonomiskt seminarium för att belysa 
några europeiska erfarenheter om hur vår-
dens och omsorgens utmaningar kan lösas. 
 Det förekommer på många sätt att man 
gör motstånd mot akademiska arbetsfor-
mer och håller fast vid egna invanda ma-
nagementregler, motsätter sig utvärdering 
utifrån och strävar efter att gynna den egna 
slutna kompetenskretsen. Men i stora delar 
av den offentliga sektorn är man medveten 
om denna typ av problem och bejakar eko-
nomisk analys i olika akademiska institutio-
ner och resultat från dessa tränger så sakta 
ut i verkligheten. Nedslående är då att vid 
en konferens för drygt ett år sedan fram-
hölls försvarssektorn som en av de svagaste 
i detta avseende. 
 Det jag efterlyser är att man inom försva-
ret följer trenden mot forskningsbaserad ut-
veckling av management. När vi i Sverige nu 
verkar ha misslyckats med ett antal materi-
elprojekt måste man på metodiskt sätt ana-
lysera vad vi kan lära oss av egna misstag 
och ta del av erfarenheter från omvärlden.  
 Slutligen några reflexioner på var verksam-
heten ska placeras för att påverka tänk andet 
inom försvaret på ett varaktigt sätt. Person-
ligen tror jag att det inte räcker med enstaka 
forskningsuppdrag – de glöms snabbt   bort. 
Insatser av konsultkaraktär har redan gjorts 
som inte lett till bestående förändring. För 
att undvika detta bör forskningen förenas 
med kontinuerlig utbildning av officerare 
och andra ledande tjänstemän inom områ-
det. Placeringen bör då bli vid Försvarshög-
skolan eller den fortsättning av denna som 
kan komma ut ur nuvarande förändringsar-
bete. Det är också viktigt att verksamheten 

som finns i omvärlden, vilka rutiner som 
finns och hur de kan tillämpas i Sverige. 
 Exemplet kustkorvett typ Visby leder till 
likartade slutsatser. Försvaret har valt att 
satsa på ny och oprövad teknik till bl a skrov 
som bidrar till kraftiga förseningar i operat-
ivt färdigställande. Organisationen har inte 
heller här haft förmåga eller smidighet att 
hålla fungerande system i drift när det nya 
systemet visat sig omoget och blivit försenat 
i sitt färdigställande.  De nya tekniska egen-
skaperna som lagts in enligt devisen ”Endast 
det bästa är gott nog” har trängt undan både 
nyttjande av Göteborgskorvetterna och an-
skaffning av luftvärn till ytstridsfartygen. 
Om detta beror på att medel förbrukats el-
ler om organisationen tappat fokus på att 
åstadkomma operativ struktur med helhets-
förmåga är för mig inte möjligt att avgöra. 
Det är heller inte väsentligt – bådadera är 
dåligt. Här är det kanske ännu mera befo-
gat att diskutera  om inte projektet skulle ha 
avbrutits innan hela serien levererats. 
 Min slutsats är att de misstag som result-
erat i helikopter- och korvettdebaclen är re-
sultat av systemfel i försvarets management. 
Ekonomisk forskning behövs för att för-
bättra försvarets management på sätt som 
kan minska risken för nya liknande miss-
lyckanden.
 I den civila världen finns många exempel 
på hur man arbetar med ekonomsikt un-
derlag och managementkunnande vid stora 
materiella investeringar. Ett exempel på öp-
pen debatt gavs i Teknisk tidskrift i maj när 
både en förespråkare och en motståndare 
till höghastighetsbanor för snabbtåg lade 
fram sina synpunkter. Det intressanta är 
att motståndaren var en ekonom som med 
forskningserfarenhet kan visa på tydliga 
svagheter i förespråkarens argument – bl a 
finns betydligt billigare och därmed mera 
prisvärda möjligheter att uppnå delar av de 
effekter man eftersträvar. Intressant är att 
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Vidare är det väsentligt att ekonomisk för-
svarsforskning tillämpas genom utvärder-
ingsuppdrag från både högkvarteret och 
försvarsdepartementet. 

Författaren är överingenjör pensionerad 
från FOI och ledamot av KKrVA.
 

bekostas av långsiktiga anslag. Korta pro-
jektmedel från departementet och högkvar-
teret försvinner lätt vid närmaste svarta-
håls-panik. Den historiska erfarenheten är 
ju att den politiska och militära ledningen 
har väsentligt lättare att avbryta ekonom-
iska kunskapsprojekt än in dustriprojekt! 


